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FREDRIKSVERNVERFT,LARVIKKOMMUNE- FASTSETTINGAV FORSKRIFTOMFREDNING
MEDHJEMMELI LOVAV9. JUNI 1978 NR50 OMKULTURMINNER§ 22AJF § 15

Vi viser til høringsbrev 11. mai 2011 med forslag til fredning av Fredriksvern verft —Larvik
kommune.

Vi oversender med dette forskrift om fredning fastsatt av Riksantikvaren 29. juni 2011. Omfang
av fredningsobjekter framgår av den vedlagte forskriften samt vedlagte kart over det fredete
området.

Fredningen vedtas med hjemmel i lov av 9. juni 1978 om kulturminner § 22a jf. § 15 og forskrift
av 9. februar 1979 om faglig ansvarsfordeling m.v. etter kulturminneloven § 12 nr. 1.

Fredningssakens bakgrunn
Forsvaret har i samarbeid med Riksantikvaren utarbeidet en landsverneplan for Forsvaret, der
formålet var å finne fram til og velge ut for vern et representativt utvalg av Forsvarets bygninger
og anlegg. Fredriksvern verft er ett av 14 anlegg som er definert som Nasjonale festningsverk.
De Nasjonale festningsverkene ble behandlet i St. meld. 54 (1992-93).

Fredningsforskriften for Fredriksvern inngår i det arbeidet som Riksantikvaren nå utfører i
forbindelse med gjennomføring av fredningen av de nasjonale festningsverkene. Forslag til
fredningsforskrift for Fredriksvern er utarbeidet på grunnlag av Verneplanfor Fredriksvern,
Forsvarsbygg 2006.

For nærmere redegjørelse for fredningssakens omfang og begrunnelse viser vi til
Riksantikvarens brev 11. mai 2011 med forslag til fredningsforskrift, samt til Verneplanfor
Fredriksvern.

Riksantikvaren omtaler i brevet 11. mai også framtidig varsel om oppstart av fredningssak etter
kulturminneloven § 19 av områder i tilknytning til byggverk og anlegg på Fredriksvern som er
varslet fredet. Videre omtaler brevet framtidig varsel av oppstart fredningssak etter
kulturminneloven § 15 for bevarte deler av Fredriksvern verft og fortifikasjoner som ikke lenger
er i Forsvarets eie. Fredningssak etter §§ 15 og 19 vil bli varslet og behandlet som egen sak.
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Høringsuttalelser
Riksantikvaren varslet oppstart av fredningssak for Forsvarets eiendommer i brev av 8.
november 2002. Fredningsforslaget for Fredriksvern verft ble sendt på høring 11. mai 2011 med
frist på 6 uker til å avgi uttalelse. Ved høringsfristens utløp har det innkommet uttalelser fra
Forsvarsdepartementet ved Forsvarsbygg —Nasjonale Festningsverk, Statsbygg som forvalter
bygningene på Citadelløya, Fylkesmannen i Vestfold —Miljøvernavdelingen, Vestfold
fylkeskommune —Hovedutvalg for plan og areal, og fra Larvik kommune. Sammendrag av de
enkelte høringsuttalelsene følger nedenfor i egne avsnitt.

Sammendrag horingsuttalelsene
Forsvarsbygg ser det som gledelig at fredningssaken blir gjennomført og mener den vil gi større
forutsigelighet og godt grunnlag for fornuftig avveining mellom verne- og brukshensyn. Det
påpekes at kart over fredningsområde ikke viser dagens situasjon mht noen bygg som er revet og
et som er oppført i senere tid. Omfanget av fredningen kommenteres og Forsvarsbygg ønsker at
område i sjøen i havna på Stavernsøya tas inn i fredningen sammen med Ramsholmen og
Tislerøyene som er i statlig eie og hvor det er bevart kulturminner. Det påpekes at den største
Tislerøya er omtalt i fredningen, men ikke vist på kart. Videre kommenteres avgrensning til den
fredete fyrstasjonen Stavernsodden. Forsvarsbygg viser til uttalelse fra Larvik kommune og gir
sin tilslutning denne vedr rammebetingelser og areal for gjennomføring av prosjektet stiftelsen
Orlogsbriggen Fredriksværn. Følgende bygninger bes unntatt fra fredningen: "Beddingboden"
nord for kanalen (uten inventarnr), inv.nr. 0038 telefonsentral, tidl. Brannstasjon, inv.nr. 0059
kasun, inv.nr. 1062 omformer- og aggregathus. Forsvarsbygg ønsker bekreftelse på at krav til
forvaltningsplan i kglres. 1.9.2006 om statens kulturhistoriske eiendommer, på visse vilkår er
ivaretatt gjennom verneplan for Fredriksvern og annet plangrunnlag i Forsvarsbygg.

F lkesmannen i Vestfold stiller seg positiv til fredning av området og fremhever turverdiene.
Høringsuttalelsen henstiller om at fredningen ikke medfører redusert tilgjengelighet for
allmenheten på verftsområdet og tilhørende friområder og strender. Fylkesmannen oppfordrer
høringsinstansene til å supplere Artsdatabankens Artskart og opplysningene i naturbasen til
Direktoratet for naturforvaltning. Riksantikvaren blir bedt om også å legge til grunn
Forsvarsbyggs rapport om biologisk mangfold på Fredriksvern til grunn i den videre
saksbehandling.

Statsbygg forutsetter at Riksantikvaren vil konkretisere hvilke skjøtselstiltak for uteområder som
ikke er søknadspliktige. Svaret peker på behov for smidig og effektiv behandling av
dispensasjonssøknader for å ivareta eiendommen på en god måte.

Vestfold lkeskommune ved hovedutvalg for plan og areal gir sin tilslutning til
fredningsforslaget.

Larvik kommune mener det har vært en god dialog om fredningssaken og at fredningsforslaget i
all hovedsak følger opp denne. Kommunen kommenterer særskilt til forslaget om å inkludere
Soldathjemmet og tilhørende parkområde i fredningen. Det kommenteres at området nindt
soldathjemmet er omtalt, men ikke avtegnet på kartvedlegget og kommunen har forslag om en
områdeavgrensning på et kartvedlegg. Larvik kommune ber om at omtale av stiftelsen
Orlogsbriggen Fredriksværn tas inn i fredningsforskriften og at areal for tilhørende aktivitet
kartfestes. Det påpekes behov for klare rammer for kommunes arealforvaltning og ønske om å
unngå omstendelig saksbehandling knyttet til dispensasjon fra fredningsbestemmelsene.
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Riksantikvarens vurdering
Riksantikvaren konstaterer at samtlige instanser ser positivt på fredningsforslaget. I det følgende
kommenteres høringssvarene enkeltvis.

Forsvarsbygg mener fredningsområdet bør omfatte havnen på Stavernsøya, Tislerøyene og
Ramsøya. Riksantikvaren har utarbeidet fredningsforslaget på bakgrunn av Vemeplan for
Fredriksvern verft, 2006. Det tilhørende kart over Forsvarets eiendommer er lagt til grunn for
områdeavgrensningen. Tislerøyene og Ramsøya er ikke vist som del av Forsvarets eiendom og
det foreligger ikke dokumentasjon som gir sikkert grunnlag for å avgjøre dette på nåværende
tidspunkt i fredningssaken. Tilsvarende gjelder fredning av område i sjøen ved havna på
Stavernsøya. Her følger eiendomsavgrensingen følgelig av tingsretten, dvs ut til marebakke eller
dersom denne ikke finnes, to meter ut i sjøen ved middelvannstand. Når det gjelder
kartgrunnlaget i verneplanen tar Riksantikvaren til etterretning at dette ikke er fullt oppdatert til
dagens situasjon hva angår bebyggelse. Etter Riksantikvarens vurdering er dette uten eller av
minimal betydning siden kartet skal vise hvilke arealer som inngår i fredningen. Byggverk som
fredes framgår av liste med inventarnr i fredningsforskriften.
Forsvarsbygg merknader om uttrykkelig å unnta navngitte bygg fra fredningen er klargjørende
og er blitt innarbeidet i den endelige forskriften. Bygg og midlertidige installasjoner som ikke er
oppført i liste over fredete inv.nr er ikke særskilt fredet, men inngår som del av
fredningsområdet. I sammenheng med dette finner Riksantikvaren det naturlig å presisere at også
kommandanthagen inngår som selvstendig element i fredningsforslaget, noe som er blitt
innarbeidet i den endelige forskriften.
Forsvarsbygg ber om at verneplan for Fredriksvern og andre fortløpende oppdaterte planverktøy
kan erstatte krav om forvaltningsplan jf. forskriftens § 5. Riksantikvaren vil bemerke at
Forsvarsbyggs planer for ulike formål generelt er av høy kvalitet. Dette medfører likevel ikke at
disse automatisk vil dekke en forvaltningsplans formål. På den annen side vil Forsvarsbyggs
planverktøy gi et godt utgangspunkt for en forvaltningsplan. Riksantikvaren opprettholder derfor
bestemmelsen om forvaltningsplan i §5 i den endelige forskriften. Når det gjelder forhold knyttet
til stiftelsen Orlogsbriggen Fredriksværn viser vi til avsnitt nedenfor med kommentar til uttalelse
fra Larvik kommune.

F lkesmannen i Vestfold peker på Fredriksvern som et viktig frilufts- og turområde for
allmennheten og på betydningen av å forvalte områdets biologiske mangfold. Etter
Riksantikvarens vurdering vil ikke fredningsforslaget medføre negative følger for allmennhetens
adgang og bruk av Fredriksvern til bl.a. friluftsformål. Fredningen vil legge til rette for
forvaltning og vern av området som helhet og slik opprettholde allmennhetens tilgang og bruk av
bla friområde og strender. Riksantikvaren merker seg Fylkesmannens oppfordring mht
saksbehandling og biologisk mangfold.

Statsbygg ønsker avklaring av skjøtsel av uteområder i fht fredningsbestemmelsene og ber om
smidig behandling i framtidig behandling søknader om dispensasjon fra
fredningsbestemmelsene. Når det gjelder spørsmål om grense mellom hva som er søknadspliktig
og ikke, vil dette kunne presiseres gjennom en framtidig forvaltningsplan jf forskriftens § 5.
Forvaltningsplan vil også gi nærmere avklaring på hva som er søknadspliktige tiltak på fredete
bygg og anlegg, og slik bidra til en smidigere framtidig saksbehandling.
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Larvik kommune påpeker en mangel i kartvedlegget i fredningsforslaget. Ved en feil er
Soldathjemmet og tilhørende parkområde i Skråvika ikke inntegnet. Området og soldathjemmet
er imidlertid fyldig beskrevet i fredningsforslaget. Området ligger godt innenfor Forsvarets
eiendomsgrense og kommer heller ikke i konflikt med, eller berører, igangsatt arealplanlegging i
tilstøtende områder. Riksantikvaren finner derfor at forholdet i så måte er tilstrekkelig opplyst.
Larvik kommune foreslår en områdefredning rundt Soldathjemmet som er mer omfattende enn
det opprinnelige parkanlegget tilknyttet Soldathjemmet. Det er sammenhengen mellom
Soldathjemmet som velferdsbygg og parkarealet med stranden som rekreasjonsområde, som er
formålet med denne delen av fredningen. Riksantikvaren ser behovet for å ivareta omgivelsene
og virkning av kulturminnet Soldathjemmet med parkområdet. Dette er et forhold som kan
ivaretas for eksempel med en fredning etter kulturminneloven § 19. Dette vil måtte avklares som
egen sak jf fredningsforslaget s 5.
Larvik kommune ber om at det i fredningsforskriften tas særskilt hensyn til stiftelsen
orlogsbriggen Fredriksværn. Riksantikvaren er kjent med at det foreligger planer. Forhold rundt
disse er foreløpig lite avklart og trenger en konkretisering før de kan vurderes nærmere.
Forslaget til fredningsforskrift gir adgang til dispensasjon fra fredningsbestemmelsene jf
forskriften § 3 h som gir anledning til evt tilbakeføring på visse vilkår, og § 4 som gir anledning
til dispensasjon fra fredningsbestemmelsene i særlige tilfelle for tiltak som ikke medfører
vesentlige inngrep i kulturminnet. Adgang til dispensasjon fra fredningen gir etter
Riksantikvarens vurdering nødvendig fleksibilitet i fht. tilpassete løsninger, bl.a. for en eventuell
realisering av Orlogsbriggen. Dette er forhold som må avklares etter søknad om dispensasjon og
finne sin løsning i den enkelte sak.

Konklusjon
Riksantikvarens konklusjon på høringsrunden er at det er bred oppslutning og enighet om
fredningen. På bakgrunn av innkomne merknader er forhold presisert og kommentert. Etter
Riksantikvarens vurdering inneholder fredningsforskrift og Verneplan for Fredriksvern verft nå,
etter noen mindre justeringer i forskriftsteksten, de nødvendige beskrivelser og definisjoner av
kulturminneverdiene. Forskriften gir også adgang til dispensasjon fra fredningsbestemmelsene
på linje med andre fredningssaker jf. kulturminneloven § 15a første ledd.

Kunngjoring av forskriften, tinglysing og salg
Forskrift om fredning av Fredriksvern verft er fastsatt av Riksantikvaren 29. juni 2011 og følger
vedlagt sammen med kart over byggverk og anlegg som omfattes av fredningen.

Forskriften vil bli kunngjort i Norsk Lovtidend avd. II. Fastsett av fredning ved forskrift utgjør
lov og er ikke et enkeltvedtak etter forvaltningsloven og kan derfor ikke påklages.

Ved avhending av eiendommer ut av statens eie, skal henvisning til forskriften og dato for
kunngjøringen i Norsk Lovtidend tinglyses som heftelse på eiendommen.

Orientering om avhending, kopi av skjøte og opplysning om nye eiere må sendes til
Riksantikvaren umiddelbart etter at eierskifte er gjennomført.
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Riksantikvaren ber om at aktuelle kjøpere eller leietakere gjøres kjent med forskriften og
innholdet i dette brevet.

Jørn ol L. 	11Unni Grø

Vedlegg:
Forskrift om fredning av byggverk/anlegg i verneplan Fredriksvern verft
Kart over fredet område

Kopi til: Fortidsminneforeningen, Dronningens gate 11, 0152 OSLO
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Mottaker Kontak erson Adresse Post
Forsvarsde artementet Pb 8126 De 0032 OSLO
Statsb P.b. 8106 De 0032 OSLO
Forsvarsbygg Postboks 405 0103 OSLO

Sentrum
Fylkesmannen i Postboks 2076 3103 TØNSBERG
Vestfold
Larvik kommune Postboks 2020 3255 LARVIK
Vestfold Svend Foyns gate 9 3126 TØNSBERG
fylkeskommune -
Kulturarv
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FORSKRIFT OM FREDNING AV BYGGVERK / ANLEGG I VERNEPLAN
FREDRIKSVERN VERFT

Fastsatt av Riksantikvaren 29.06.2011 med hjemmel i lov av 9. juni 1978 nr 50 om kulturminner
§ 22a jf § 15 og forskrift av 9. februar 1979 nr 8785 om faglig ansvarsfordeling mv etter
kulturminneloven § 12 nr 1.

§ 1 Omfang
Fredningen omfatter anlegget Fredriksvern verft, Larvik kommune, del av gbnr. 5002/1, og
parsell 5002/1/2, forutgående befestning Stavern fort på Citadelløya del av gbnr. 5003/1, den
nyere tilføyelse "Soldathjemmet" med tilhørende hageanlegg del av gbnr 4040/4, samt store
deler av det omkringliggende forterreng herunder størstedelen av Stavernsøya m/opplagshavn
del av gbnr 5003/1 og hele Torkildsøy gbnr 5003/3.

Fredningen omfatter bygninger, festningsmurer, skanser, bastioner, raveliner, porter, brønner,
voller, veier, grøntanlegg osv, samt forterreng.

Anlegget og avgrensing av fredningen er vist på vedlagte kart.

Omfang av fredningen for de enkelte fredningsobjekter:
Inventarnummer i tabellen henviser til inv.nr i Verneplan Fredriksvern verft,
Forsvarsbygg 2006.

7

Tabell

Invnr Navn

0001 Hovedvakt

0002 Låve

0003 Kommandantbolig

0004 Smien

0005 Befalskjøkken/
Den nye smie

0006 Befalsmesse/
Verksted

0008 "Plankekokeriet"

0011 Sjaluppskur

0012 Galeiskur

Oppr funksjon

Hovedvakt 1752

Låve Etter
1850

Bolig for 1751
kommandanten
Smie 1750

Smie 1760

Artilleriverksted 1840

Bygning for kjele 1842
til tjæreolje
Sjaluppskur og 1755
spanteloft
Galeiskur 1766?

Eksteriør og 5002/1
interiør
Eksteriør og 5002/1
interiør
Eksteriør og 5002/1
interiør
Eksteriør og 5002/1
interiør
Eksteriør og 5002/1
Interiør m inv
esser
Eksteriør og 5002/1
interiør
Eksteriør og 5002/1
interiør
Eksteriør og 5002/1
interiør
Eksteriør og 5002/1
interiør m
konstruk.(u.
senere innr)

Bygge-år Omfang Gnr/Bnr
Fredning
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0013 Galeiskur Galeiskur 1766? Eksteriør og
interiør m
konstruk.(u.
senere innr)

5002/1

0014 Galeiskur Galeiskur 1766? Eksteriør og
interiør m
konstruk.(u.
senere innr)

5002/1

0015 Galeiskur Galeiskur 1766? Eksteriør og
interiør m
konstruk.(u.
senere innr)

5002/1

0016 Galeiskur Galeiskur
Kino/undv

1766? Eksteriør og
interiør m
konstruk.(u.sener
e innr)

5002/1

0019 Krutthuset Krutthus 1779 Eksteriør og
interiør

5002/1

0021 Kadettbrakka Proviantmagasin 1774 Eksteriør og
interiør

5002/1

0024 Steinbrakka Magasin 1752 Eksteriør og
interiør

5002/1

0028 Hagestue Hagestue 1778 Eksteriør og
interiør

5002/1

0029 Hagestue Ant bod 1850-
1900

Eksteriør og
interiør

5002/1

0035 Vinkelbrakka Proviant-
magasin

1751-
53/1949-
50

Kjeller; ekst og
interør -
o.bygn; ekst.

5002/1

0065 Soldathjemmet Soldathjem 1942 Eksteriør og innv
hoved-
struktur

4040/4

0751 Veier Veier 1700-tall Hele vei-
nettet inkl plasser

5002/1

0752 Park, plen, hage Have ukjent Hele hagen 5002/1
0753 Park, plen, hage Plen ukjent Hele hagen 5002/1

0754 Bro over kanalen




1756,
med
senere
endringe




5002/1

0755 Broer over
vollgraver

Bro over
vollgrav

Ant
1896-




5002/1

0756 Kommandanthagen Hage for
kommandanten

1914,
1940-45,
1750-
årene

Hele hagen 5002/1
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0801 Bedding Slagbedding for
galeiskur

1757-58 5 slepesteder
utenfor de stående
galeiskurene

5002/1

1051 Festningsporten Festningsport 1753 Hele porten 5002/1
1052 Festning/batterier/

voller
Batterier og voller 1750-58 Hele fortifikasjo-

nen
5002/1

1053 Klokkestøpul Klokkestol 1959 Hele —inkl.
klokken fra 1813

5002/1

1055 Kran ved kanal Kran ukjent Hele kranen 5002/1
1056 Geværgalleri Geværgall

for b.stryk
av strand

1792 Hele galleriet 5002/1

1057 Kanalen Flere (jf
historikk)

1751-55 Hele kanalen 5002/1

1058 Kirkedammen Vannoppsamling,
branndam

1750-53 Hele dammen 5002/1/2

1059 Skoledammen Vannoppsamling,
branndam

1750-53 Hele dammen 5002/1/2

S216 Kommandantboligen,
Stavern fort

Bolig for
kommandanten

1741-42 Eksteriør og
interiør

5003/1

S217 Tårnet, Stavern fort Kanontårn 1686/7- Oppr deler, ikke 5003/1




og kruttkjeller 89 trekonstruksjonen




S90 Citadellets vinter-
brygge,
Stavern fort

Brygge 1757 Hele bryggen 5003/1

S90 Citadellporten,
Stavern fort

Festningsport 1757 Hele porten 5003/1

S90 Vollanlegget på Fort til 1687-89/




5003/1




Citadelløya,
Stavern fort

bevoktning
av opplagshavn

1753-58




S11309 Verksted, Oppr bygning 1989/ Oppr grunn- 5003/1




Stavern fort soldatforlegning 1757 mur




S11308 Lager/uthus,
Stavern fort

Wandhuus
(utedo)

1757 Eksteriør og
interiør

5003/1

S90 Festningsbrygga Brygge 1756 Hele bryggen 5003/1




Citadelløya,
Stavern fort





Følgende objekter innenfor fredningsområdet er unntatt fra fredningen:

Invnr 1054/"Soluf.
Invnr 0017/"Lager"
Invnr 0020/"Kanon-/Undervisningshall"
Invnr 0023/"Pyramiden"
Invnr 0025rBefalsforlegning I
Invnr 0031/"Kanonverksted"
Invnr 0032/"Radarbygg"
Invnr 0033/"Teknisk lager"
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Invnr 0036/"Aggregathus"
Invnr 0038 "Telefonsentral" (tidl. brannstasjon)
Invnr 0059 "Kasun"
Invnr 1069 " Omformer/aggregathus"
Uten invnr " Beddingboden"

§ 2 Formålet medfredningen
Formålet med fredningen av Fredriksvem verft inkludert forutgående befestninger og senere
tilføyelser er å sikre og bevare et forsvarsanlegg som i nasjonal sammenheng har hatt stor
betydning både riks-, militær- og arkitekturhistorisk sett.

Det fortifiserte orlogsverftet sto ferdig i 1758, og ble etter 1814 hovedstasjon for den norske
flåten. Anlegget er imidlertid langt mindre omfattende enn for eksempel festningene langs
svenskegrensen, men fremstår som et av de best og mest helhetlig bevarte militære anlegg fra
barokken i Danmark-Norge. Fredriksvern verft fremstår i dag som enestående blant våre
nasjonale festningsverk, med en rolle og utforming som skiller seg fra de øvrige festninger fra
både tidligere og senere perioder. Formålet er derfor en helhetlig bevaring og forvaltning, og at
den visuelle og funksjonelle sammenhengen mellom det befestede verftet og de enkelte objekter
opprettholdes og styrkes.

Fredningen skal sikre både fortifikatoriske anlegg, bygninger og deres innbyrdes sammenheng..
Fredningen skal sikre de militærhistoriske, arkitektoniske og øvrige kulturhistoriske verdiene ved
de enkelte byggverk slik de er beskrevet i Verneplan Fredriksvern verft. Fredningen skal sikre
både opprinnelige elementer og senere tilføyelser dersom disse vurderes å ha en selvstendig
verdi som eksempel på en historisk utvikling.

Fredningen av fortifikatoriske anlegg og tilhørende elementer skal sikre anleggenes utforming
slik at deres opprinnelige funksjon er tydelig. Både strukturen i anleggenes oppbygging samt
materialbruk og detaljering skal opprettholdes.

Fredningen av bygningenes eksteriør skal sikre bygningenes arkitektur og hovedpreg. Både det
arkitektoniske uttrykket, materialbruk og detaljering som fasadeløsning, eldre dører og vinduer,
overflater og eventuell dekor skal bevares.

Formålet med fredningen av bygningenes interiør er å bevare interiørenes opprinnelige eller
eldre deler. Dette gjelder vegger, arkitektoniske detaljer som dører, vinduer, listverk samt
overflater og eventuell dekor, rominndeling, bygningsdeler, fast inventar, detaljer og overflater,
samt tekniske installasjoner og utstyr som hører til og viser byggets funksjon. Fredningen av
installasjoner og utstyr skal sikre objektets tekniske spesifikasjoner.

§ 3 Fredningsbestemmelser
a) Byggverk og anlegg som er fredet etter denne forskrift skal forvaltes på en slik måte at de
kulturhistoriske og arkitektoniske verdier de representerer, blir tatt vare på og synliggjort.

b)Det er ikke tillatt å rive, skade eller endre festningsanlegget eller deler av det. Det er heller
ikke tillatt å bygge om festningsanlegget, det enkelte byggverks eksteriør eller de deler av
interiørene som inngår i fredningen. Unntak fra dette er eventuelle tilbakeføringer, jf. pkt g).

c) Utskifting av bygningselementer eller materialer, forandring av overflater eller annet arbeid ut
over vanlig vedlikehold på festningsanlegget eller det enkelte byggverks eksteriør eller de deler
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av interiørene som omfattes av fredningen, er ikke tillatt. Unntak fra dette er eventuelle
tilbakeføringer, jf. pkt g).

Vedlikehold og istandsetting skal skje med materialer og metoder tilpasset festningsanleggets
og det enkelte byggverks egenart og på en måte som ikke reduserer de militærhistoriske,
arkitektoniske og kulturhistoriske verdiene. Dersom det oppstår tvil om hva som er korrekt
material- eller metodebruk ved vanlig vedlikehold, skal antikvarisk myndighet kontaktes før
vedlikeholdstiltaket iverksettes.

Anlegging eller utvidelse av veier eller plasser, oppsetting av gjerder, skilt, endring av belegg,
planering, utfylling eller andre terrenginngrep innenfor det fredete anlegget, er ikke tillatt.
Unntatt fra dette er eventuelle tilbakeføringer, jf. pkt g).

Endring av beplantning, fjerning av trær, busker eller opprinnelige elementer eller andre tiltak
som vil kunne endre anleggets eller områdets karakter i vesentlig grad, er ikke tillatt. Det er ikke
tillatt å rive, bygge om eller endre elementer som murer, trapper, grusganger etc. Unntatt fra
dette er eventuelle tilbakeføringer, jf. pkt g).

Når det blir nødvendig å fornye trær eller busker som er av betydning for områdets karakter,
skal samme type benyttes og plantes på samme sted. Store betydningsfulle trær som må felles på
grunn av sykdom, skade eller alder, skal erstattes med så store trær som mulig.

Tilbakeføring til opprinnelig eller tidligere utforming kan gjennomføres dersom det foreligger
særskilte grunner og under forutsetning av at tiltaket kan gjøres på et sikkert, dokumentert
grunnlag og etter tillatelse fra forvaltningsmyndighet. Tilbakeføring kan kun skje etter søknad
om dispensasjon iht kulturminneloven § 15a første ledd, jf. forskriften § 4.

Kulturminnelovens bestemmelser gjelder utfyllende i tillegg til denne forskriftens spesielle
fredningsbestemmelser.

§ 4 Dispensasjon
Forvaltningsmyndigheten, jf. § 4, kan etter søknad i særlige tilfelle gjøre unntak fra fredningen
og fredningsbestemmelsene for tiltak som ikke medfører vesentlige inngrep i kulturminnet, jf
kulturminneloven § 15a første ledd.

§ 5 Forvaltningsplan
Det skal utarbeides forvaltningsplan for hele eller deler av fredningsområdet. Planen skal være
godkjent av Riksantikvaren eller den Riksantikvaren gir fullmakt. Forvaltningsplanen skal
inneholde retningslinjer for bruk, vedlikehold og eventuell tilbakeføring av anlegget. Planen som
skal rulleres etter nærmere fastsatt intervall, skal være en premissgiver og et hjelpemiddel for
brukere, eiere, forvaltere og kulturminnemyndigheter.
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§ 6 Myndighet
Forvaltning av denne fredningsforskriften er lagt til Riksantikvaren eller den Riksantikvaren gir
fullmakt.

§ 7 Sanksjoner
Den som forsettlig eller uaktsomt overtrer eller medvirker til overtredelse av bestemmelser gitt i
eller i medhold av kulturminneloven straffes med bøter eller fengsel, jf kulturminneloven § 27.

§ 8 Ikrafitreden
Denne forskriften trer i kraft med virkning straks.
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